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PŘIHLÁŠKA
Angels Summer Dance Camp

Letního tanečního tábora

21.8. – 26.8. 2022
Hotel Esprit***

Špindlerův Mlýn
(pro děti a mládež do 18-ti let se souhlasem zákonného zástupce)

Adeptka
Jméno............................................Příjmení...................................................................
Datum narození…………………….Věk.............Věková kategorie.................................
Rodné číslo…………………………………………………………………………………….
Adresa…………………………………………………………………………………………..
Mobil...............................................................................................................................
E-mail.............................................................................................................................
Astma……….………………………………………………………………………………….
Plavec….……….………………………………………………………………………………
ALERGIE: ano / ne (v kladném případě uvést na co)………………….................................…
UŽÍVÁNÍ LÉKŮ: ano / ne (v kladném případě uvést na co a jaké léky se
užívají)…………..........................................................................................................................

Zákonný zástupce
možno uvést i oba, pokud máme zasílat info na oba e-maily

Jméno......................................Příjmení...............................................Mobil................................
e-mail:....................................................................

Informace o osobních údajích jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.
Veškeré získané údaje jsou využívány výhradně za účelem Letního tanečního tábora.

Zákonný zástupce svým podpisem stvrzuje, že zdravotní stav dítěte je dobrý a netrpí srdeční vadou ani
jinou závažnou chorobou, která by adeptku omezovala ve sportu a tanci.

Tímto čestně prohlašuji, že splňuji podmínky Letního tanečního tábora a jsem obeznámena se
všeobecnými podmínkami které jsou přílohou této Přihlášky. Výslovně souhlasím s pořízením a

veřejným užitím audiovizuálních děl (fotografie, video, zvukový záznam apod. ) se zachycením mé
osoby a dávám tímto plný souhlas s jejich natáčením, úpravou a bezplatným užitím pro účely YZ s.r.o.

bez místního a časového omezení.
Informace k táboru jsou přístupné na webových stránkách www.angelsdance.cz.

V………………………                          Dne………………………

…………………………. …………………………….
podpis adeptky podpis zákonného zástupce

Podepsaný originál prosím předejte vedoucímu tábora na nejbližším tanečním kurzu nebo dle domluvy viz mobilní telefon nebo e-mail:
tomasfilip.kancl@gmail.com
Záloha nebo doplatek nejsou vratné z důvodu výdajů předem pořadatele nebo výjimečně dle všeobecných podmínek.
Přihláška bude kompletní po uhrazení  zálohy a doplatku tábora na účet: 123-2430620217/0100.
Cena: záloha 2500 Kč a doplatek 1490 Kč; uhrazení v termínu uvedeném na www.angelsdance.cz
Variabilní symbol: rodné číslo
Zpráva pro příjemce: záloha za taneční tábor a Jméno a příjmení
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